
Minnesanteckningar förda vid möte i Kanotslalomkommittén Elit 

Tisdagen 15 december kl 19:00 över Teams 

Närvarande: Göran Hedström (GÖH) 

Kalle Sundqvist (KAS)  

 Patrik Svensson (PAS) 

Tomas Rundgren (TOR)  

 Kent Åke Lundberg (KÅL) 

 Adjungerad: 

Nenad Martinis (NEM) 

Frånvarande: Malin Bergman Lidberg (MBL) 

Agenda  
1. Välkommen 

2. Förra mötets minnesanteckningar 

 Utvärderingsblankett TOR 
 Reserv/Resurs på plats. Villkor? KÅL 
 Arvids skada KÅL 
 Sanktion Falu KK 23 maj KÅL 

 
3. Uttagningsregler 2021  TOR/PAS 

Hur formulerar vi kraven kring Åmsele SM? 
 

4. Rapport från samtal med SOK/Isak KAS 

 

5. Verksamhetsplan 2021 Landslag KÅL 
Förslag bifogas inbjudan till mötet 
 

6. Intresseanmälan landslag  

Ska vi ha det? 

 

7. Övriga Frågor 

8. Mötet avslutas 

 

 

 

Minnesanteckningar 

1. Välkommen  

 

2. Förra mötet 
a. Utvärderingsblankett TOR 

Bordlades tills vidare 
b. Reserv/Resurs på plats. Villkor? KÅL 

Bordlades 
c. Arvids skada KÅL 

Arvid kontaktad, men inget utlåtande från rehab i Falun än 
d. Sanktion Falu KK 23 maj KÅL 

Falu KK har bekräftat sanktionsansökan för uttagningstävling på Hosjöholme 23 
maj 

 



3. Uttagningsregler 2021 PAS/TOR 

Ett gediget arbete hade gjorts och mindre justeringar beslöts. 

Kent Åke för in beslutade justeringar i dokumentet, som Patrik och Tomas lämnar över. 

När dokumentet har redigerats ska det distribueras bland alla i EK. KÅL 

Kalle reder ut begreppen kring antidopingarbetet som ska besvaras i intresseanmälan. 

 KAS 

4. Rapport från samtal med Isak och SOK KAS 

Inte överraskande kretsade mycket av samtalet kring Isaks förväntade nominering efter 

resultatet i Tacen. I övrigt ett bra och givande samtal där även Nenad fick en positiv 

bedömning för sin ledargärning. 

Mötet beslöt att inte nominera förrän resultaten från EM i Ivrea föreligger. 

Mötet beslöt att stärka Isaks aktier med den ”second opinion” som Kalle lovat och där 

bland annat tyskarna lämnat ett dokument som lovordar Isaks insats. Detta dokument 

samt övriga nedan ska tillställas SOK. Dokumenten ska dock inte spridas ytterligare, men 

Kalle ska referera innehållet muntligt till Isak. KAS 

kalle har bett om bedömning från Italiens ledare och vi beslöt att Nenad skulle inhämta 

en bedömning även från den slovenska ledaren i Tacen. NEM 

Diskussionen kring nomineringen av Isak var lång och innehållsrik.  

 

5. Verksamhetsplan 2021 Landslag  KÅL 

Dokumentet hade cirkulerats och godkänts med smärre förändringar tidigare och har 

skickats till SKF. 

 

6. Intresseanmälan landslag  KÅL 

Mötet beslöt att vi ska fortsätta att använda denna intresseanmälan för alla som 

aspirerar på plats i något av senior, U23 och juniorlandslagen. 

Kent Åke löser frågan om webformulär med Johan Nilsson.  KÅL 

Mottagare av intresseanmälan blir Göran Hedström. 

 

7. Övriga frågor 

Kent Åke kollar med Johan om vi kan använda Teams som dokumentmapp. KÅL 

 

8. Mötet avslutades 

 

 

Kungälv 2020-12-15 

 

 

Kent Åke 

 


